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Antal sidor: 52 

Syftet med denna studie är att jämföra hur Dagens Nyheter respektive Aftonbladet rapporterade om de fängs-
lade svenska journalisterna i Etiopien. Martin Schibbye och Johan Persson greps den 1 juli 2011 i Ogadenreg-
ionen i östra Etiopien efter att illegalt ha tagit sig in i landet med hjälp av den terrorstämplade gerillan ONLF. 
Händelsen fick stor uppmärksamhet i svenska medier.  Vi ville med vår undersökning studera om morgontid-
ningar, i vårt fall Dagens Nyheter, tar efter kvällstidningarnas sätt att rapportera om stora händelser. Vi valde 
ut åtta artikelsidor eller uppslag ur de båda tidningar att analysera och formulerade följande frågeställningar: 

• Hur presenterades nyheterna kring Johan Persson och Martin Schibbyes tillfångatagande, rättegång, 
dom och frigivning i Dagens Nyheter respektive Aftonbladet, i de artikelsidor och uppslag som vi 
valde ut? 

• Vad finns det för likheter och skillnader i de artikelsidor och uppslag vi valt ut från Dagens Nyheter 
respektive Aftonbladet gällande tabloidisering? 

Utifrån dessa frågeställningar konstruerade vi en kvalitativ textanalys med kvantitativa inslag där vi ställde vi 
frågor till texterna som vi hade formulerat utifrån begreppet tabloidisering, för att undersöka om texterna var 
tabloidiserade.  

Resultatet visade att det fanns klara tendenser till tabloidsering i de sidor och uppslag vi analyserade i Dagens 
Nyheter. Detta resultat förklarade vi främst med tidningsbranschens ekonomiska situation. Vi fann även att 
det fanns stora likheter, både text- och bildmässigt i de undersökta tidningarna. Detta resultat förklarade vi 
huvudsakligen med medielogiken. 

Sökord: Martin Schibbye, Johan Persson, Etiopien, Ogadenregionen, Dagens Nyheter, Aftonbla-

det, tabloidisering, nyhetsvärdering, medielogik, skillnader i rapportering, kvalitativ textanalys. 

 

 

 



 

Abstract 

Niclas Liljenby, Magnus Svensson 

”They celebrated with a beer” 

A comparison of Dagens Nyheters and Aftonbladet coverage of the imprisoned journalists 
in Ethiopia 

 

Pages: 52 

 

The purpose of this study is to compare how Dagens Nyheter and Aftonbladet reported on the imprisoned 
Swedish journalists in Ethiopia. Martin Schibbye and Johan Persson was arrested on the 1 July 2011 in the 
Ogaden region in eastern Ethiopia, after illegally having entered the country with the help of the terrorist 
organization ONLF. The incident was widely reported in the Swedish media. With this study, we wanted to 
investigate if morning newspapers, in our case, Dagens Nyheter, mimics the ways of how tabloid newspapers 
report on major events. We selected eight different news pages or spreads from the two newspapers and 
formulated the following questions: 

• How were the news about Johan Persson and Martin Schibbyes capture, trial, sentencing and release, 
presented in Dagens Nyheter and Aftonbladet, in the articles we chose to examine? 

• What are the similarities and differences in the articles we selected from Dagens Nyheter and Af-
tonbladet, regarding tabloidization? 

Based on these issues, we designed a content analysis where we examined the text using questions we had 
formulated based on the concept of tabloidization in order to investigate whether the texts contained tenden-
cies of tabloidization. 

The results showed that there were clear signs of tabloidization in the news pages and spreads we analyzed in 
Dagens Nyheter. We explained these results primarily with the financial situation of the newspaper industry. 
We also found that there were strong similarities, both textually and pictorially, between the newspapers. We 
explained these results mainly with the theory of media logics. 

 

Keywords: Martin Schibbye, Johan Persson, Ethiopia, Ogaden, Dagens Nyheter, Aftonbladet, tab-

loidization, news value, media logic, differences in coverage, qualitative text analysis 
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1 Inledning 

Vi vill i vår uppsats undersöka om seriösa morgontidningar tar efter kvällstidningarnas sätt att rap-

portera på vid stora nyhetsmässiga händelser. Tidningarna vi valt att undersöka är Aftonbladet 

(kvällstidning) och Dagens Nyheter (dagstidning). Detta är viktigt att studera eftersom människor 

förväntar sig att tidningar använder sig av olika sätt att förmedla en nyhet på. Generellt sett för-

väntar sig människor sensationer och kortfattade, ”ytliga” nyhetstexter av en kvällstidning, och 

fördjupande, undersökande nyhetstexter i morgonpressen. Skulle det visa sig att vi i vår studie 

finner att Dagens Nyheters rapportering saknar fördjupning och istället ägnar sig åt kvällspressens 

sätt att rapportera på är problemet att allmänheten då går miste om viktig fördjupad kunskap och 

en nyanserad bild av en händelse. Journalistiken blir därmed mer inriktad på att förmedla tabloidi-

serad journalistik som mestadels syftar till att tjäna så mycket pengar som möjligt. Den seriösa 

journalistiken tappar då sitt syfte den har i samhället – att kritiskt granska händelser och förmedla 

en nyanserad bild till läsarna. Medborgarna i ett samhälle behöver relevant information för att 

kunna delta i det offentliga samtalet. Denna aspekt är något som är viktigt för ett välfungerande 

demokratiskt samhälle.  

För att kunna undersöka skillnaderna i rapportering mellan morgon- och kvällstidningar har vi valt 

en nyhetshändelse som fått mycket uppmärksamhet i svenska medier, fängslandet av de svenska 

journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson i Etiopien 2011. Vi valde att analysera Dagens 

Nyheters och Aftonbladets rapportering om händelsen. Vi valde just denna nyhetshändelse för att 

den fick stor uppmärksamhet i svenska medier och för att den innehöll flera ”lager”. Det fanns 

flera ”storys” i händelsen, dels fängslandet av journalisterna i sig, dels det svenska företaget jour-

nalisterna skulle skriva om och dels Sveriges utrikesminister Carl Bildts koppling till företaget, då 

han tidigare suttit i företagets styrelse. 

Studien inleds med en bakgrund över tidningarna vi undersöker och skillnaderna emellan dem. Vi 

tar även här upp tidningarnas ekonomiska situation. Sedan presenterar vi den tidigare forskning 

som vi har studerat inom fältet. Efter det presenterar vi de teorier och begrepp som vi använder 

oss av. Därefter presenteras vårt syfte och våra frågeställningar. Dessa följs av vår metod där vi 

beskriver vårt tillvägagångsätt och urval. Sedan presenterar vi vår analys som också innefattar en 

slutsats. Till sist diskuterar vi vår metod och resultatet där vi besvarar våra frågeställningar.   
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2 Bakgrund 

I bakgrunden presenterar vi händelsen som vi analyserar i tidningarna – vad Martin Schibbye och Johan Persson 

gjorde i Etiopien och hur den rättsliga processen gick till. Vi ger även en bakgrund till de tidningar vi analyserar 

och presenterar tidningsbranschens ekonomiska situation. Sedan redovisar vi den tidigare forskning vi har tagit del 

av. 

2.1 Händelsen 

Den svenske journalisten Martin Schibbye greps tillsammans med fotografen Johan Persson den 1 

juli 2011 i Ogadenregionen i östra Etiopien. De hade rest till Ogaden för att rapportera om hur det 

svenska företaget Lundin Petroleums jakt efter olja ledde till övergrepp mot lokalbefolkningen. De 

korsade den etiopiska gränsen från Somalia utan inresetillstånd tillsammans med den terrorstämp-

lade gerillagruppen ONLF, Ogadens nationella befrielsefront. (Schibbye & Persson, 2013) 

Efter några dagar på flykt undan den etiopiska militären anfölls gruppen och Schibbye och Persson 

greps. Några månader senare hölls en rättegång där åklagaren byggde sina anklagelser på fabricerade 

och manipulerade videofilmer som bevis. Den 27 december dömdes Schibbye och Persson till elva 

års fängelse för att olagligen ha tagit sig in i Etiopien och för att ha främjat terrorism genom att ha 

färdats med ONLF. De flyttades till det beryktade Kalityfängelset i Etiopiens huvudstad Addis 

Abeba. (Schibbye & Persson, 2013) 

Domen väckte starka reaktioner från medier världen över och rättsprocessen fördömdes. Den 

svenska regeringen, med utrikesministern Carl Bildt i spetsen, fick utstå mycket kritik för hur de 

behandlade fallet med sin så kallade tysta diplomati. Schibbye och Persson valde att inte överklaga 

domen och istället söka nåd hos premiärministern Meles Zenawi. Den 10 september 2012, efter 

438 dagar i fångenskap, släpptes Martin Schibbye och Johan Persson ur fängelset. (Schibbye & 

Persson, 2013) 

 

2.2 Aftonbladet 

Tidningen grundades av Lars Johan Hierta år 1830 och brukar betecknas som den första moderna 

tidningen i Sverige. Hierta var förutom tidningsutgivare även politiker och med hjälp av Aftonbla-

det (AB) drev han en kampanj mot kung Karl XIV Johan. Detta ledde till att kungen försökte 

stoppa tidningen med hjälp av hovkanslern. Detta lyckades dock inte eftersom Hierta bytte ansvarig 

utgivare och namn på tidningen, Aftonbladet blev Det trettonde Aftonbladet, Det fjortonde Af-

tonbladet och så vidare. 
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Många tidningar över hela landet grundades med Aftonbladet som förlaga och tidningens upplaga 

var hög. Trots detta var de fortfarande dyra och det var bara en liten del av befolkningen som hade 

råd med en prenumeration. 1956 köptes tidningen av fackförbundet LO som är nära sammankopp-

lade med Socialdemokraterna och tidningen gick då från att vara folkpartistisk till att bli socialde-

mokratisk. (Hadenius, Weibull, Wadbring, 2011) 

Aftonbladet hade en upplaga på 240 000 exemplar om dagen under 2012. Under 2000-talet har 

tidningen nära på halverat sin upplaga, år 2000 låg upplagan på 450 000 exemplar per dag. (Nat-

ionalencyklopedin, 2013) 

 

2.3 Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter (DN) grundades 1864 av Rudolf Wall. Wall hade en rad idéer om en ny typ av 

tidning som skulle vara fylld av modern journalistik. Wall lyckades, till skillnad från Aftonbladet, 

att skapa en billig och lättillgänglig tidning med ett innehåll som intresserade en bredare publik. 

DN var billig och levererades till prenumeranterna på morgonen, till skillnad från konkurrenterna 

som då var eftermiddags- eller kvällstidningar. Walls målsättning var att han skulle ha samma ny-

heter på morgonen som konkurrenterna hade på kvällen. (Hadenius et al. 2011) 

DN lyckades hålla nere kostnaden på tidningen genom att sälja många små annonser. DN introdu-

cerade en rad nyheter som i mitten av 1800-talet ansågs som revolutionerande: lägre pris, bättre 

distribution, snabbare nyheter, enklare språk och klarare disposition. Trots att DN hade ett lågt 

pris fanns läsarkretsen inte bland arbetarklassen, som en del påstod, utan snarare bland medelklas-

sen. Dagens Nyheter var länge en liberal tidning, men 1972 övergick tidningen till beteckningen 

oberoende. Tidningen har dock på senare tid återgått till att vara liberal och går nu under beteck-

ningen oberoende liberal. (Hadenius et al. 2011) 

Dagens Nyheters upplaga 2012 var 279 100 exemplar per dag. 97 procent av upplagan var då pre-

numererad och tre procent av upplagan var lösnummer. Tidningen omsatte 1.7 miljarder kronor 

2012. 2004 gick tidningen över från broadsheetformat till tabloidformat. (Dagens Nyheter, 2013) 

 

2.4 Skillnader mellan morgon- och kvällspress  

Definitionen av kvällspress är enligt Hadenius, Weibull & Wadbring (2011) förlegad eftersom de 

stora kvällstidningarna, exempelvis Aftonbladet och Expressen, numera kommer ut på morgonen 
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– precis som de traditionella morgontidningarna såsom Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. 

Definitionen myntades på 1950- och 1960-talet då kvällstidningarna kom ut sent på eftermiddagen. 

Numera är det alltså inte utgivningstiden som utgör skillnaderna mellan morgon- och kvällstid-

ningar utan snarare distributionsformen, journalistiken och prioriteringarna. Kvällstidningarna säljs 

endast i lösnummer, medan morgontidningarna främst är prenumererade, endast två procent av 

försäljningen är lösnummerbaserad. Kvällstidningarna ägnar sig också mer åt sensationsjournalistik 

än morgontidningarna och prioriterar till större del ämnen som de tror ska sälja så många lösnum-

mer som möjligt. (Hadenius et al. 2011) 

 

2.5 Tidningarnas ekonomiska situation 

Hadenius et al. (2011) anger att den svenska dagstidningsmarknaden är på nedåtgående. Både an-

nons- och upplageutvecklingen går i negativ riktning. 1990 var 80 procent av Dagens Nyheters 

intäkter annonsbaserade och 20 procent upplagebaserade. 2010 kom intäkterna ungefär lika mycket 

från de olika hållen. Annonsberoendet är störst hos morgontidningarna eftersom de främst är pre-

numererade. Annonsberoendet är inte lika stort hos kvällstidningarna eftersom de verkar på den 

lösnummerbaserade marknaden. Annonsberoendet hos morgontidningarna gör att de är mer kon-

junkturkänsliga än kvällstidningarna. På 1980-talet var annonstillströmningen stor, det ledde till att 

man byggde ut dagstidningsorganisationen. Detta ledde dock till problem under lågkonjunkturen 

på 1990-talet då annonsintäkterna kraftigt minskade. Man blev då tvungna att öka upplageintäk-

terna genom högre abonnemangspriser. Med tiden har tidningsföretagen minskat sina kostnader 

och därmed gjort sig mindre konjunkturkänsliga. (Hadenius et al. 2011) 

Den samlade dagstidningsupplagan steg fram till början av 1990-talet. Därefter har det skett en 

tydlig försvagning med ett par procent per år. Fram till 1990-talet låg den totala tidningsupplagan 

på nästan 5 miljoner, idag är den siffran nere på 3,5 miljoner. Det är främst kvällspressen som har 

minskat. Kvällspressen tappade under 1990-talet över 25 procent av sin upplaga och 2010 var upp-

lagan mindre än två tredjedelar av vad den var på 1970-talet. (Hadenius et al. 2011) 

En anledning till nedgången är lanseringen av internet och gratistidningar, vilket skedde i mitten av 

1990-talet. Idag är det vanligaste skälet för en prenumerant att tveka över sin prenumeration inte 

tidningarnas innehåll och pris, utan istället att de kan ta del av samma information till en lägre 

kostnad genom gratistidningar och webbtidningar. Det är särskilt webbtidningarna som påverkar 

kvällstidningarna, läsarna har övergått till tidningarnas webbversioner. Konkurrensen från webb- 
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och gratistidningarna har ännu inte haft lika stor effekt på de prenumererade morgontidningarna, 

även om storstädernas morgontidningar tappat till förmån för gratistidningarna. (Hadenius et al. 

2011) 

Även om de stora tidningarna tappat upplaga de senaste decennierna är ändå trenden att ett färre 

antal tidningar har fått en större andel av marknaden. Upplagekoncentrationen 2009 såg så ut att 

de fyra största tidningarna stod för cirka en tredjedel av den totala upplagan. Skillnaden från 1980 

är dock inte stor, då stod de fyra största tidningarna också för en tredjedel av den totala upplagan. 

(Hadenius et al. 2011) 

 

3 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenterar vi en sammanfattning av den tidigare forskning som vi tagit del av inom vårt fält. Med 

hjälp av de studier som vi presenterar i detta kapitel har vi funnit relevanta begrepp och teorier som vi har haft nytta 

av i vår uppsats.  

Forskningsfältet journalistik är brett med en mängd vetenskapliga studier, böcker och uppsatser 

från både Sverige och utlandet. Om man inte vet exakt vilken del av journalistiken man vill under-

söka är det lätt att drunkna i materialet. För att förhindra detta har vi i vår forskningsöversikt valt 

att fördjupa oss i studier som är specifikt inriktade på studier som undersöker liknande forsknings-

frågor som vi har gjort. Vi har undersökt elva studier från olika delar av världen för att få en bra 

helhetsbild. Vi har bland annat tagit del av studier genomförda i Asien, Europa och Sverige. Teorier 

och begrepp som ofta förekom i de undersökta studierna var exempelvis tabloidisering, medielogik 

och nyhetsvärdering.  

 

3.1.1 Aktuella forskningsfrågor i tidigare forskning 
Eftersom vi valt att rikta in oss specifikt på studier som behandlar vårt ämne, har vi funnit forsk-

ningsfrågor som berör tabloidiseringen av seriös nyhetsjournalistik och hur denna påverkar inne-

hållet och kvalitén.  

Ett exempel på detta är Anderssons (2013) studie som undersöker om det finns ett samband mellan 

övergången från broadsheetformat till tabloidformat, och den ökade tabloidiseringen i sju tidningar 

i den svenska dagstidningspressen. Hon kommer fram till att både antalet och utrymmet för artiklar 
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har minskat, det har blivit vanligare med illustrationer, artiklar om politik och samhälle har minskat 

och mer fokus har kommit att hamna på sensationer. En slutsats i undersökningen är att artiklar 

om enskilda individer har ökat, och detta är ett tydligt tecken på tabloidisering. Dock behöver detta 

inte nödvändigtvis bero på att tidningarna har ändrat format, utan detta är en utveckling som ses i 

hela branschen.  

Karlsson (2013) undersöker över 7 000 artiklar från både svenska och engelska tidningar från 2002 

till 2012 för att se om tabloidiseringen har ökat. Karlsson kommer fram till att det generellt sett 

finns en tabloidiseringstendens hos de tidningar som undersöktes. Rapporteringen kring ämnen 

som räknas som icke tabloidiserade, till exempel politik, ekonomi och samhälle, har minskat. Under 

samma tidsperiod har rapporteringen kring ämnen som räknas som tabloidiserade till exempel 

sport, kändisar och nöje, ökat i merparten av tidningarna som undersökts. Sammanfattningsvis 

visar studien att tabloidiseringen har ökat både i engelska och svenska tidningar under perioden 

som undersöktes, mellan år 2002 och 2012. 

Clendinnings (2007) undersökning bestod av en kvantitativ innehållsanalys av framsidorna på Sve-

riges tre största morgontidningar, samt en kvalitativ textanalys av huvudnyheterna. I studien analy-

seras tre morgontidningars förstasidor samt deras huvudnyheter för att se om tidningarna har blivit 

tabloidiserade i och med att de gick över till tabloidformatet, från det traditionella större bro-

adsheetformatet. Tidningarna har analyserats både före och efter den redaktionella omgörningen. 

Ett resultat som redovisas är att alla tidningarna är mer tabloidiserade efter övergången till tabloid-

formatet, om än i olika grad. Typiska tabloidiseringstendenser, så som personifiering och mer fokus 

på nöje, återfinns i högre grad i tidningarna efter bytet till tabloidformatet. Dock väljer de flesta 

tidningarna att inte använda sig av ett tabloidiseringsämne som huvudnyhet på första sidan. 

Ho och Thomas (2009) studie undersöker hur våld i hemmet framställs i fyra olika tidningar i Hong 

Kong (två kvällstidningar och två seriösa morgontidningar), och om tabloidiseringen har spridit sig 

till de mer seriösa morgontidningarna. Studien använder sig av en specifik händelse för att analysera 

tidningarna. I undersökningen kommer man fram till att även de seriösa morgontidningarna i olika 

grad använde sig av tabloidiserad journalistik när de rapporterade om händelsen. De använde sig 

av mycket bilder, illustrationer och valde att fokusera mycket på de inblandade personernas privat-

liv. 

En studie som kan kopplas samman med Ho & Thomas (2009) studie är Belackova, Stastna & 

Miovsky (2011) som, precis som ovanstående studie, undersöker hur ett ämne porträtteras i kvälls-
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tidningar och morgontidningar. Just denna studie riktar in sig på hur tidningar i Tjeckien rapporte-

rar om droger och droganvändning. Studien visar att det finns skillnader i rapporteringen mellan 

kvälls- och morgontidningarna. Kvällstidningarna fokuserar mer på kändisar och deras drogan-

vändning, medan morgontidningarna fokuserar mer på de samhällsproblem som droganvänd-

ningen skapar. Studien har ett annorlunda perspektiv eftersom de tre forskarna som genomförde 

studien inte är medieforskare utan är verksamma inom psykologiforskningen.  

Ytterligare en studie vi undersökt är Ghersettis (2000) bok Sensationella Berättelser. Boken under-

sökte två nyheter som fått mycket uppmärksamhet i svenska medier: prinsessan Dianas död 1997 

och kidnappningen av svenska biståndsarbetare i Angola 1987. Ghersetti undersöker vad som kän-

netecknar nyheternas sätt att rapportera om händelserna, och om det finns några likheter i rappor-

terandet trots stora skillnader i händelseförlopp och tidpunkt för när de utspelades. I olika kapitel 

tas alla aspekter av en nyhet upp, bland annat utrymme och uppmärksamhet, fotografier och grafik, 

språk och berättarteknik och dramaturgi. Ett resultat i studien är att rapporteringen kring händel-

serna följde vissa mönster. Dessa mönster går att koppla till tabloidisering. Rapporteringen i kvälls-

tidningarna och på Tv-nyheterna hade flera gemensamma drag. På samma sätt hade rapporteringen 

i Ekot och morgontidningarna gemensamma drag. Tv:s och kvällstidningarnas rapportering var 

inriktad på sensationalism och det spekulerades och tillspetsades mycket. Ekot och morgontidning-

arna satte dock in händelserna i ett bredare perspektiv och var mer återhållsamma med spekulat-

ionerna. 

De vanligaste forskningsfrågorna vi funnit i vår forskningsöversikt berör frågor om de tidningar 

som förmedlar seriös och undersökande journalistik blir tabloidiserade när de rapporterar om vissa 

ämnen. Till exempel om de blir mer inriktade på sensationsjournalistik och om de håller på att 

tappa sitt ursprungliga syfte, att kritiskt granska och ge en övergripande bild av en händelse. 

 

3.1.2 Vanliga metoder i tidigare forskning 
Inom vårt forskningsfält dominerar kvantitativa metoder. Ofta analyseras storleken på rubriker, 

sidan, bilder, etcetera. Med andra ord vill man främst undersöka tidningens disposition och utform-

ning, snarare än innehållet av texterna och bilderna i sig, vilket är vad vi främst ska undersöka. I ett 

fåtal studier har man valt att analysera tidningar med både en kvantitativ och kvalitativ metod. Detta 

motiveras ofta med att man får en bättre helhetsbild i undersökningen. Semiotisk analys och kvali-

tativa intervjuer har även använts i två av de studier som vi har undersökt.  
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Ghersetti & Odén (2010) undersöker hur svininfluensan framställdes i svenska medier. Detta gör 

de genom en kvantitativ innehållsanalys där de analyserat cirka 1500 artiklar ur Dagens Nyheter, 

Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Aftonbladet, Expressen och cirka 500 inslag i etermedi-

erna, så som Rapport på SVT, TV4 Nyheterna, och Ekot i Sveriges Radio från 1 april 2009 till 31 

december 2009. Även om studien är kvantitativt inriktad så kan vi ha nytta av den i vår undersök-

ning eftersom deras analys liknar den som vi kommer att göra.   

Två studier vars metoder sticker ut från de övriga vi har undersökt är Blach-Ørsten & Burkdal 

(2013) och Sari & Qismulla (2012).  Blach-Ørsten & Burkdal (2013) använde sig av enkätfrågor när 

de undersökte trovärdighet och etik inom danska medier. De skickade enkäterna både till nyhets-

källor och till journalister. 

Sari & Qismulla (2012) använde sig av en semiotisk analys när de undersökte olika representationer 

som kodas i webbtidningstexter och hur dessa olika symbolsystem kan påverka betydelsen av tex-

terna. Studien visar hur tre olika tidningar använder olika framställningar, lingvistiska och grafiska 

symboler som ett sätt att framställa nyheterna på för att påverka läsarens uppfattning om dem. De 

använde semiotiken för att avtäcka de dolda budskapen i varje nyhetstext där lingvistiska och gra-

fiska symboler är involverade. 

Clendinnings (2007) studie är en av de som är extra relevant för vår undersökning. Detta för att 

den använder sig av en kvalitativ textanalys, vilket även vi kommer att göra. Författaren har valt 

detta för att hon vill fånga in helheten i texten. Utifrån texten undersöker författaren med hjälp av 

metoden, om det går att hitta utryck för en specifik värdering eller ett maktförhållande. Hon har 

använt sig av faktorer inom tabloidiseringen när hon utformat kodschemat, exempelvis vilket in-

nehåll och ämne nyheten har, hur nyheten framställs, vad bilden föreställer och hur rubriken är 

uppbyggd. 

 

3.1.3 Summering av tidigare forskning 
Innan vi började med denna översikt var vår uppfattning att det inte fanns särskilt mycket svensk 

forskning inom detta område, men efter att vi studerat ett antal undersökningar har vi kommit fram 

till att det antagandet var felaktigt. Det finns mycket svensk och internationell forskning som be-

handlar skillnaderna i rapportering mellan olika tidningar. Vad vi däremot har upptäckt under ar-

betet med forskningsöversikten är att den kvalitativa analysmetoden lyser med sin frånvaro. Av de 

undersökningar vi har studerat dominerar den kvantitativa analysmetoden. Vi vill fokusera på att 
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analysera texterna och bilderna på djupet i artiklar som presenteras i svenska dags- och kvällstid-

ningar, och till viss del analysera hur stora rubrikerna är, och hur mycket utrymme en bild upptar 

på en sida. Vi vill kunna bidra med en ökad förståelse om textens och bildens innebörd, om hur 

stora nyhetshändelser behandlas och presenteras, samt vad det får för konsekvenser för journali-

stiken. 

De vanligaste resultaten vi har funnit är att den seriösa nyhetsjournalistiken och de seriösa morgon-

tidningarna blir mer och mer tabloidiserade. Både när de rapporterar om stora nyhetshändelser och 

rent generellt. Tendensen att seriösa morgontidningar blir mer tabloidiserade är något som går att 

se generellt över hela världen, och det går inte att koppla till den redaktionella omstruktureringen 

när tidningarna bytte format från broadsheet till tabloid. Istället går det att koppla till den nedåtgå-

ende branschen i stort och den ökande konkurrensen om läsare och annonsörer.  

  

9 

 



 

4 Teorier och begrepp 

Under teori presenterar vi vilka teorier som vi valt att använda oss av i denna uppsats. Vi tar upp olika definitioner 

av samma teori för att få en bred bild av dem.  

4.1 Medielogik 

Medielogik har i litteraturen definierats på olika sätt av olika medieforskare. Hadenius et al. (2011) 

beskriver medielogik som en teori som förklarar hur den moderna nyhetsjournalistiken konstrue-

ras. De menar att medielogik beskrivs med fyra huvudbegrepp: 

• Mediedramaturgin, som i första hand avser en samling beslutsregler och överväganden som 

existerar för att fånga – och för att hålla kvar – publikens uppmärksamhet, 

• Medieformatet, som avser hur väl en nyhet passar i de arbetsformer som gäller för mediet, till 

exempel morgonpress eller tv, 

• Mediernas arbetsrutiner, som avser hur väl nyheter passar in i de rutiner som gäller för medier, 

och 

• Mediernas arbetsmetoder, som avser själva arbetslogiken inom medierna.  

Johansson (2004) lyfter fram Gudmund Hernes som en viktig bidragare till att förstå hur medierna 

fångar mottagarnas uppmärksamhet. Hernes kom fram till att medierna använder sig av ett antal 

berättartekniker när de bearbetar händelser för att de ska fånga människors uppmärksamhet. 

• Tillspetsning – En händelse eller ett uttalande som journalisten kan spetsa till har större chans 

att bli en nyhet. Ett begränsat utrymme gör att journalisterna måste fatta sig kort och lyfta 

fram det viktigaste. 

• Förenkling – Journalisten måste förenkla och inte använda sig av ett för svårt språk. 

• Polarisering – Polarisering och konflikter fångar människors uppmärksamhet. Det väcker 

känslor. 

• Intensifiering – Berättandet blir mer levande och intresseväckande om intensiva uttryck åter-

finns. 

• Konkretisering – Att konkretisera det som är abstrakt är ett sätt att fånga uppmärksamhet. 

• Personifiering – Att lyfta fram enskilda personer möjliggör identifikation. 

Vi har i vår uppsats valt att jobba utifrån Hernes definition av teorin. Vi gör detta val därför att 

hans beskrivningar är mer konkreta och lämpas därför bättre för att utforma tydliga frågor till en 

textanalys. 
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4.2 Nyhetsvärdering  

Hadenius et al. (2011) hävdar att den förste som definierade begreppet nyhetsvärdering var den 

amerikanske journalisten Walter Lippman. 1924 förklarade han att det mest väsentliga för en jour-

nalist var att denne trodde att det fanns ett intresse hos allmänheten att ta del av en nyhet. De två 

krav som journalisten skulle använda sig av när denne gjorde sin värdering, var att nyheten skulle 

väcka känslor hos mottagaren som då skulle kunna identifiera sig i nyheten. 

Att en stor olycka i exempelvis Danmark blir en större nyhet i Sverige än en liknande olycka i Kina, 

förklaras med att identifikationen hos de svenska mottagarna är större och det väcker starkare 

känslor.  

Enligt Lippman spelar även tidsfaktorn en stor roll för vad som blir en nyhet. En nyhetsredaktion 

föredrar så ”sena” nyheter som möjligt, om redaktionen tror att de är ensamma med en nyhet får 

den större utrymme. Lippman slog också fast att händelser som utspelar sig under lång tid lätt 

tappar i nyhetsvärde. Ett dramatiskt mord föredras framför exempelvis en långdragen hungerkata-

strof. Trots att Lippmans krav kring nyhetsvärdering myntades för 80 år sedan gäller de fortfarande 

som grund för nyhetsvärderingen. (Hadenius et al. 2011) 

Hadenius et al. (2011) nämner även kommunikationsforskaren Henk Prakke som en viktig bidra-

gare till nyhetsvärderingen. Han har skapat en modell för att ge en mer generell bild av nyhetsvär-

deringen. Modellen består av tre faktorer som Prakke menar spelar in i mediernas nyhetsvärdering. 

.  

Figur 2: Prakkes nyhetsvärderingsmodell (Hadenius et al. 2011, s 322) 
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De tre faktorerna är tid, kultur och rum. Förenklat går modellen ut på att desto närmare i tid, kultur 

och rum en nyhetshändelse ligger mottagaren, desto högre nyhetsvärde har den och tvärtom.   

Utifrån modellen förklarar Hadenius et al. (2011) att den rådande nyhetsvärderingen leder till att 

politiska och ekonomiska nyheter, elitpersoner och sådant som ligger geografiskt, tidsmässigt och 

kulturellt nära dominerar mediernas utbud. 

 

4.3 Tabloidisering 

Gripsrud (2002) förklarar att begreppet tabloid som kommer från ordet ”tablett”, något litet, som 

betecknar ett visst tidningsformat som är hälften så stor som de traditionella morgontidningarna. 

Numera står det också för en viss typ av material och vinkling. Tabloida medier vänder sig inte 

främst till publiken som aktiva samhällsmedborgare, utan istället som upplevelsekonsumenter. 

Begreppet tabloidisering har flera olika definitioner i litteraturen vilket gör det svårt att sammanfatta 

det kortfattat. Elizabeths Birds (2009) sammanfattning av begreppet är både brett och till viss del 

detaljerat och vi väljer därför hennes beskrivning som definition.  

Bird (2009) menar att tabloidisering består av tre huvudkategorier, stil, betoning på det personliga 

och användandet av bilder. Under begreppet stil kan vi se på skrivteknik, som rör sig bort från den 

längre, komplexa, analytiska skrivningen mot kortare, slagkraftigare meningar som i en berättelse. 

Ett exempel på betoning på det personliga är att journalister behandlar ”tunga” ämnen, såsom 

ekonomi, genom personliga berättelser om individer och på vilket sätt de har drabbats eller hur de 

hanterar ämnet. Ett tredje tecken av tabloidisering är att man i större utsträckning använder visuella 

bilder, inklusive foton, konstnärliga sketcher, och så vidare. 

Gripsrud (2002) menar att det finns en viss balans som man måste ta hänsyn till som journalist och 

då behöver inte tabloidisering vara något dåligt, utan snarare ett måste för att kunna nå den breda 

massan. Han nämner även att nyheter som behandlar politik, ekonomi och samhälle använder sig 

av en viss dos av sensationalism inte alltid är dåligt. Journalisterna måste förenkla när de rapporterar 

om komplicerade ämnen för att en bred publik ska kunna ta del av dem. 
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5 Syfte och frågeställningar 

Under syfte och frågeställningar presenterar vi vårt syfte med uppsatsen och vilka frågor vi kommer att utgå ifrån 

när vi undersöker materialet. 

5.1 Syfte 

Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur Aftonbladet respektive Dagens Nyheter rap-

porterar om en stor nyhetshändelse, rättegången, domen och frigivningen av journalisterna Martin 

Schibbye och Johan Persson.  

 

5.2 Frågeställningar 

Hur presenterades nyheterna kring Johan Persson och Martin Schibbyes tillfångatagande, rätte-

gång, dom och frigivning i Dagens Nyheter respektive Aftonbladet, i de artikelsidor och uppslag 

vi valde ut? 

Vad finns det för likheter och skillnader i de artikelsidor och uppslag vi valt ut från Dagens Nyheter 

respektive Aftonbladet gällande tabloidisering? 

 

6 Metod 

I detta kapitel redogör vi för den metod och det tillvägagångssätt vi valt i studien. Vi beskriver även vilket urval vi 

gjorde. 

Vi har genomfört en kvalitativ textanalys av de tidningsartiklar vi väljer att analysera. Enligt Esai-

asson et al. (2012) innebär kvalitativ textanalys att man tar fram det väsentliga innehållet i texten 

genom noggrann läsning av textens delar, helhet och i den kontext den ingår. Man läser texten 

aktivt, ställer frågor till texten och ser om man själv eller texten kan svara på dessa frågor. 

Vi valde att främst göra en kvalitativ textanalys, med kvantitativa inslag istället för att enbart göra 

en kvantitativ innehållsanalys för att vi ville gå ned på djupet i texterna, istället för att enbart analy-

sera och jämföra delar ur texten i ett stort material. Detta hade blivit fallet om vi enbart hade gjort 

en kvantitativ analys. 
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De kvantitativa inslagen i vår studie ansåg vi vara nödvändiga för att få in helheten i analysen. 

Genom att vi jobbade med denna metod fick vi en större förståelse för innehållet och hur tidning-

arna framställde nyheten.  

 

6.1 Tillvägagångssätt 

Vi har inriktat oss på skillnader i nyhetsrapportering mellan två olika tidningar. Vi har även inriktat 

oss på de språkliga och bildmässiga framställningarna i de artiklar vi valt ut. Vi ställde frågor till de 

texter som vi analyserade utifrån Birds (2009) definition av begreppet tabloidisering. Vi valde denna 

definition av begreppet eftersom den är specifik i vad i texten som klassas som tabloidisering. De 

övriga definitioner som vi har funnit i tidigare forskning beskriver istället framförallt hur man kan 

se om tidningen som helhet är tabloidiserad.  

De frågor vi valde att ställa till texterna utifrån begreppsdefinitionen var: 

• Vilken typ av skrivteknik har använts i utformandet av texten – är texten lång och är skriv-

tekniken komplex och analytisk, eller är texten kortfattad med slagkraftigare meningar som 

i en berättelse? 

• Fokuserar texten på det personliga i händelsen, trots att nyheten berör ett ”tungt” ämne? 

• Hur används visuella bilder, inklusive foton och konstnärliga sketcher? 

Vi använde oss sedan av dessa frågor för att kategorisera artiklarna i tre huvudrubriker. Dessa var 

skrivteknik, fokus på det personliga och visuella uttryck. Därefter jämförde vi sedan analyserna av 

artiklarna i Dagens Nyheter respektive Aftonbladet för att finna likheter och skillnader i de båda 

tidningarnas tendenser till tabloidisering.  

 

6.2 Urval 

Vi gjorde ett strategiskt urval och valde ut totalt åtta sidor eller uppslag, fyra från varje tidning, som 

berörde olika delar av hela händelseförloppet: tillfångatagandet, rättegången, domen och frigiv-

ningen. I de fall då tidningarna publicerat flera artiklar på samma sida eller uppslag som alla berör 

händelsen har vi valt att analysera hela sidan eller uppslaget. Detta gjorde vi eftersom vi ansåg att 

hela dispositionen och framställningen i tidningen av händelserna var viktiga att ha med när man 

vill finna tecken till tabloidisering. 
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Vi hämtade våra artiklar från mediearkivet Retriever. Vi valde Retriever för att man där kan se 

artiklarna som de såg ut i tidningen och inte bara läsa texten och se bilderna, vilket är fallet på 

Dagens Nyheter och Aftonbladets hemsidor. Vi valde att undersöka de tryckta artiklarna snarare 

än webbartiklarna för att få en bättre helhetsbild över dispositionen och prioriteringarna i artiklarna. 

Vi ville inte bara undersöka text och bild utan även disposition och storlek på rubriker och bilder 

eftersom även detta är starkt kopplat till tabloidisering. Eftersom man inte kan se detta i webbar-

tiklarna, där dispositionen ser helt annorlunda ut jämfört med i tidningarna, valde vi att undersöka 

de tryckta artiklarna. 

Vi valde artiklar skrivna de dagar efter det att större händelser ur hela händelseförloppet inträffade: 

tillfångatagande, rättegången, domen och frigivningen. Genom att vi använde oss av detta urval 

kunde vi välja artiklar som skrev om samma händelse i de båda tidningarna, fast på olika sätt. 

Tidningarna jobbade med ungefär samma information, men presentationen av informationen 

skiljde sig åt. 

Våra krav på de artiklar vi valde ut var att de skulle vara nyhetsartiklar och inte debattinlägg, ledare, 

eller liknande. Anledningen till detta val var att vi ansåg det svårt att jämföra materialet såvida det 

inte rörde sig om nyhetsartiklar, som har en speciell struktur och disposition. De skulle även vara 

egenproducerat material skrivet av en eller flera journalister knutna till tidningen, alltså inte en text 

som lyfts in i tidningen från en nyhetsbyrå. Hade vi analyserat artiklar skrivna på nyhetsbyråer hade 

texterna för det första varit de samma i båda tidningarna vilket omöjliggör en jämförelse. För det 

andra hade tidningarnas utmärkande sätt att disponera och skriva artiklarna på försvunnit. Ett 

tredje krav vi hade var att det skulle finnas en bild knuten till artikeln. Bird (2009) hävdar att an-

vändandet av bilder är en central fråga rörande en tidnings tabloidisering.  
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7 Resultatredovisning 

Här presenterar vi vårt resultat. Varje huvudrubrik utgår ifrån de frågor som vi ställde till texten i vår analys som 

finns beskrivna i tillvägagångsättet. Sedan utgår vi ifrån de fyra olika händelser som vi har fokuserat på. Resultat 

från tidningarna presenteras var för sig. Slutligen sammanfattar vi resultaten i en analysslutsats. 

7.1 Skrivteknik 

7.1.1 Tillfångatagandet 

7.1.1.1 Artikel 1A - Aftonbladet 

I förhållande till nyhetens disposition är brödtexten kort, exempelvis tar rubriken upp ungefär lika 

mycket utrymme som hela brödtexten, som täcker cirka en fjärdedel av sidan. Texten är varken 

komplex eller analytisk. Den inleds med slagkraftiga meningar som i en berättelse, men övergår till 

att vara mer faktaorienterad. Dessa fakta stöds av citat från journalisternas anhöriga samt Cecilia 

Juhlin på UD:s presstjänst. 

7.1.1.2 Artikel 1B – Dagens Nyheter 

Sidan består av två olika artiklar. Tillsammans upptar de båda brödtexterna mer än halva sidan. I 

förhållande till bilderna ägnas texten cirka dubbelt så mycket utrymme. Texten i ingressen till den 

första brödtexten innehåller inga slagkraftiga meningar utan har en utvecklande och förklarande 

karaktär. Brödtexten är inte skriven som en berättelse utan innehåller ett flertal citat från personer 

som har koppling till händelsen. På flera ställen analyseras delar av de komplicerade sakförhållan-

dena. Exempelvis nämner man att Etiopiens terroristlagar som stiftades 2009 tidigare har kritise-

rats. Senare i texten får en Etiopienexpert komma till tals. Ingressen till den andra artikeln består 

av en lång mening och kan därför inte anses som slagkraftig. Hela artikeln är en analys där reportern 

gör kopplingar mellan Ogaden och Eritrea, som lyckades bryta sig loss från Etiopien och bli en 

självständig stat. Texten är komplex och försöker reda ut olika aspekter av den komplicerade hän-

delsen för läsaren. Reportern försöker ge förklaringar till händelsen i sin analys. 

  

7.1.2 Rättegången 

7.1.2.1 Artikel 2A – Aftonbladet 

Brödtexten täcker cirka en tredjedel av sidan och tar upp något mindre utrymme än vad bilden gör. 

Ingressen består av två korta meningar och kan klassas som slagkraftiga. Brödtexten har en berät-

tande karaktär. Meningarna är även här korta och vad som hände under rättegången återges med 
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hjälp av reporterns observationer av Schibbye och Persson, ”journalisterna hade magrat och blivit 

mer långhåriga sedan sist”, och domarens agerande och utseende ”… en humorlös medelålders 

man med mustasch och fez, blev stundtals irriterad. – Kom till saken!”. Längre fram i texten foku-

serar reportern på bakgrunden till gripanden. Detta stycke avslutas med ett citat av Schibbye. Tex-

ten är alltså varken analytisk eller komplex utan består istället av reporterns egna tankar och upp-

fattningar av vad som hände under rättegången. Den fokuserar knappt alls på det politiska och 

”tunga” i händelsen, utan istället mer på detaljer och skeenden i rättssalen.  

7.1.2.2 Artikel 2B – Dagens Nyheter 

Sidan består av två artiklar som sammanlagt tar upp cirka hälften av sidan. Ingressen börjar med 

korta beskrivande meningar, en ögonblicksbild från rättssalen när Linnea Schibbye knyter näven 

och ger sin man en slängkyss. Efter det är ingressen mer saklig. Brödtexten är överlag komplex och 

analytisk, reportern börjar med att ge en kort bakgrund till händelsen och därefter redogör han för 

vad som hände i rättssalen. Reportern skriver att Schibbye pratade engelska och Persson pratade 

svenska när de med egna ord redogjorde för varför de rest till Etiopien. I slutet av texten kommer 

bl.a. svenskarnas advokat Thomas Olsson och UD:s förre rättschef Carl-Henrik Ehrenkrona till 

tals. Den mindre artikeln är baserad på en intervju med den amerikanske journalisten Peter Heinlein 

där han pratar om rättssituation i Etiopien. 

 

7.1.3 Domen 

7.1.3.1 Artikel 3A – Aftonbladet 

Ingressen till den första brödtexten på sidan åtta är skriven med slagkraftiga och korta meningar. 

Brödtexten är inte komplex och analytisk utan har en berättande karaktär. Reportern beskriver att 

”rättssalen i Lideta-domstolen i Addis Abeba är fylld till sista plats.” Något längre ner i texten 

nämns att ”En polisman med pistol i bältet hotar med att gripa oss om vi inte stänger av våra 

mobiler.” I andra stycket beskrivs hur Schibbye och hans fru kommunicerade med varandra i salen. 

Det berättande skrivsättet fortsätter längre fram i texten där det bland annat nämns att ”Ambassa-

dör Jens Odlander sjunker ner i stolen. Något är på väg att gå fel.” Texten fortsätter vidare på 

samma sätt. Beskrivningar av salen och stämningen bland de närvarande lyfts fram. I slutet av 

texten spekulerar reportern i vissa journalistiska och politiska frågor som rör händelsen. Man kan 

dock inte kalla denna del av texten för analytisk eller komplex. Texten avslutas med en beskrivning 

av vad som skedde efter att domen hade avlagts. Bland annat nämns att Johan Persson kramar om 

sina föräldrar. 
17 

 



 

Ingressen till brödtexten på sidan nio är kortfattad men innehåller inte slagkraftiga meningar. Bröd-

texten är analytisk, men inte vidare komplex. Texten fokuserar på regeringens – och framförallt 

utrikesministern Carl Bildts – agerande genom händelsen. Den inleds med en kort bakgrund av 

händelsen. Det följs av ett citat från Bildt, taget från DN. Reportern ger sedan en förklaring till hur 

uttalandet togs emot. Sedan ges en beskrivning av ambassadören Jens Odlander och hans bak-

grund. Längre fram i texten riktas både kritik och beröm mot UD respektive regeringen.  

7.1.3.2 Artikel 3B – Dagens Nyheter 

Nyheten består av tre artiklar fördelade på ett uppslag. Tillsammans täcker texten mer än hälften 

av utrymmet på uppslaget. Den första artikeln, på sidan åtta, är analytisk och saklig. Den är inriktad 

på de politiska aspekterna i händelsen och två olika diplomater samt Fredrik Reinfeldt och Carl 

Bildt kommer till tals i artikeln. Artikeln gör kopplingar till liknande fall när amerikanska journalister 

gripits i Ogaden och därefter släppts efter påtryckningar från USA. Artikeln tar också upp ekono-

miska aspekter och skriver bland annat att Sveriges direkta bistånd till Etiopien 2011 var 258 mil-

joner kronor och att Etiopien varje år får mer än en miljard av EU i bidrag. Ingenstans i artikeln 

kan man hitta spår av berättande skrivteknik. 

Den andra artikeln är lite mer berättande. Brödtexten inleds med att måla upp hur Schibbye och 

Persson agerade när de fick reda på domen. Den skriver även om hur Svenska journalistförbundets 

representant Anita Vahlberg hade svårt att hålla tillbaka tårarna när hon hörde domen. Efter inled-

ningen blir texten mer analytisk och saklig, och förklarar att svenskarna nu måste ta ställning till 

om de vill överklaga eller ansöka om nåd. Den tredje artikeln ger en bakgrund till varför svenskarna 

dömdes. Den är analytisk och saklig. 

 

7.1.4 Frigivningen 

7.1.4.1 Artikel 4A – Aftonbladet 

Ingressen till brödtexten som ligger på sidan åtta och som går över en bit in på sidan nio består till 

viss del av kortfattade och slagkraftiga meningar. Bland annat nämns att ”Sent i går kväll lyfte de 

mot Sverige – efter att ha firat med pilsner och Janssons Frestelse”. Brödtexten som följer återger 

som en berättelse vad som hände när journalisterna släpptes. Reportern inleder texten med att 

nämna att över 2 000 fångar frigavs dagen samma dag som journalisterna frigavs. Hur det gick till 

beskrivs i första stycket. Det andra stycket berättar att nyhetsbyrån Reuters tidigare rapporterat att 

svenskarna ska benådas. Detta följs av ett uttalande av Etiopiens justitieminister. Reportern ger 
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sedan en bakgrund till Etiopiens tradition av benådning av fångar. Obekräftade uppgifter angående 

benådningen nämns. Sedan beskrivs att de frisläpptes dagen innan. Detta följs av ett citat från 

Schibbye. 

Resten av brödtexten fortsätter i liknande stil. Den är berättande och inte på något sätt analytisk. 

Exempelvis skriver reportern att Persson tog den första bilden av sig själv och Schibbye efter att 

de kommit ut, uttalanden återges där ambassadören berättar att han och journalisterna druckit pils-

ner ihop, etcetera. Ingressen till brödtexten på sidan nio består av korta, slagkraftiga meningar som 

inleds med ”Martin Schibbyes fru Linnea och mamma Karin skålade i bubbel efter glädjebeskedet”. 

Sedan följer ”14 månader av hopp och förtvivlan är över.”, ”Det är som att föda Martin en gång 

till, säger hans överlyckliga mamma”. Brödtexten är vidare av berättande karaktär och är inte alls 

komplex eller analytisk. Den fokuserar på hur Karin och Linneas tankar har gått från gripandet, 

fram till benådningen. Den innehåller många citat från kvinnorna. Därför ger reportern sig själv 

inte mycket utrymme för djupdykning i händelsen.  

7.1.4.2 Artikel 4B – Dagens Nyheter 

Nyheten består av tre artiklar fördelade på ett uppslag, två på sidan åtta och en på sidan nio. Till-

sammans upptar texterna lite mindre än hälften av utrymmet på uppslaget. Den första artikeln är 

analytisk och saklig, där Persson, Schibbye och ambassadören Jens Odlander citeras. Reportern ger 

en bakgrund till hur benådningsprocessen sett ut och den tar även upp vad som kommer att hända 

efter att de släppts. Artikelförfattaren spekulerar även i när och var svenskarna kan landa i Sverige 

och att de ska skriva en bok om sin tid i fängelset. Den andra artikeln är mer berättande än den 

första. Den redogör för hur det gick till när Schibbyes mamma Karin fick beskedet om att svens-

karna blivit frisläppta. Den tredje artikeln på sidan nio är också den analytisk och saklig. Den be-

rättar om hur politiker och andra insatta reagerat på frigivningen. 

 

7.2 Fokus på det personliga 

7.2.1 Tillfångatagandet 

7.2.1.1 Artikel 1A - Aftonbladet 

Rubriken anspelar på det personliga, dock är det i sammanhanget inte anmärkningsvärt eftersom 

nyheten handlar om att svenskarna tillfångatagits. Bildtexten fokuserar också på journalisterna vil-

ket inte heller är anmärkningsvärt i sammanhanget.  
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Ingressen inleds med texten ”Med lindade högerarmar visas Johan Persson och Martin Schibbye 

upp i etiopisk tv. De ser trötta och allvarstyngda ut.” Den avslutas med ett citat från Schibbyes 

mamma. Här fokuserar man mycket på det personliga genom den spekulativa beskrivningen av 

journalisternas hälsa. Att ett citat från Schibbyes mamma finns med redan i ingressen är till viss del 

en fokusering på det personliga, dock uttalar hon sig inte om sina egna tankar och känslor, utan 

istället politiskt. Brödtexten berättar om händelsen mestadels ur ett personligt perspektiv, då man 

mer fokuserar på journalisterna i texten istället för att behandla de politiska och juridiska aspekterna 

av händelsen. Som exempel på detta nämns att Schibbye fått ringa sin fru efter tillfångatagandet 

7.2.1.2 Artikel 1B – Dagens Nyheter 

Rubriken till den första artikeln anspelar på det personliga, dock är det i sammanhanget inte an-

märkningsvärt eftersom nyheten handlar om att svenskarna tillfångatagits. Den andra rubriken är 

inte personlig utan har istället en politisk inriktning. Bildtexten fokuserar också på journalisterna 

vilket inte heller är anmärkningsvärt i sammanhanget.  

I den första brödtexten kommer Schibbyes mamma och Perssons pappa till tals. Det de säger är 

dock inget personligt, Schibbyes mamma pratar om politik och saker som rör händelsen, medan 

Perssons pappa berättar om hur den svenska regeringen kommer att agera de närmaste dagarna. 

Det enda tecknet av fokusering på det personliga finns i början av brödtexten där det nämns att de 

första bilderna på journalisterna publicerats i Expressen och att de båda där bär mitella och ban-

dage. Brödtexten till den andra artikeln fokuserar inte alls på det personliga i händelsen.  

 

7.2.2 Rättegången 

7.2.2.1 Artikel 2A – Aftonbladet 

Texten fokuserar genomgående på det personliga i nyheten. Rubriken, ”Berömmer armén – av 

taktiska skäl”, syftar på hur journalisterna agerade under rättegången. I sammanhanget är det dock 

inte obefogat, även om man hade kunnat välja att vinkla nyheten annorlunda – och där med an-

vända en annan rubriksättning. Nedryckarna fokuserar även de på det personliga. Ingressen och 

brödtexten fokuserar ännu mer på det personliga. Reportern utgår oftast utifrån hur Schibbye och 

Persson såg ut, vad de sa, och hur de agerade för att återberätta händelsen. I början av brödtexten 

lyfts en annan närvarande reporter fram, vars situation och uttalande är känslosamt ”framför mig 

satt en journalist från en av landets sista fria tidningar. – Jag riskerar mitt liv bara för att vara här…”. 
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7.2.2.2 Artikel 2B – Dagens Nyheter 

De båda texterna fokuserar inte på det personliga i händelsen, med undantag för inledningen av 

den första ingressen där det står ”Knuten näve. Tummen upp. Och en slängkyss. Linnea Schibbye 

fick ögonkontakt med sin man och log”. Resten av artiklarna är sakliga och även om många perso-

ner kommer till tals håller de sig till sakfrågan. Schibbye och Persson citeras på ett par ställen i 

texterna men de säger inget som kan räknas som personligt. 

 

7.2.3 Domen 

7.2.3.1 Artikel 3A – Aftonbladet 

Rubriken anspelar på det personliga, dock är det i sammanhanget inte anmärkningsvärt eftersom 

nyheten handlar om händelsen att svenskarna dömts. Bildtexten till huvudbilden på sidan åtta fo-

kuserar också på journalisterna vilket inte heller är anmärkningsvärt i sammanhanget. Samma sak 

gäller för nedryckaren.  

Brödtexten på sidan åtta fokuserar genomgående på det personliga. Artikeln drivs framåt genom 

beskrivningar och uttalanden av personer som medverkade under rättegången. I de två första styck-

ena figurerar journalisterna, Schibbyes fru Linnea, en polisman, huvudåklagaren och domaren. Se-

nare i texten beskriver reportern Schibbye och Perssons, samt de anhörigas reaktion efter domen. 

Efter det beskriver reportern ett möte han hade med Dawit Kebede, redaktionschefen på den fria 

tidningen Awramba Times. Till sist beskrivs journalisternas och de anhörigas beteenden när de 

lämnade salen. Brödtexten på sidan åtta fokuserar inte nämnvärt på det personliga. Som tidigare 

nämnts är det främst en analytisk text. Den tar dock upp uttalanden och ageranden av Bildt, Rein-

feldt och Odlander.   

7.2.3.2 Artikel 3B – Dagens Nyheter 

Den första och tredje artikeln anspelar ingenting på det personliga. Den andra artikeln har en rubrik 

som lyder ”Rättegången har varit som en dålig fars”, ett citat från Perssons mamma Kristina. In-

gressen inleds med ett citat från Schibbye där han säger att ”Det blir fler ronder”. Brödtexten inleds 

sedan med en ögonblicksbild från rättssalen som beskriver hur Persson, Schibbye och deras anhö-

riga reagerade när de fick domen. Den inleds med att berätta att det var starka känslor i rättssalen 

och att ”När de terrordömda svenska journalisterna skulle ledas ut trängde sig Johan Persson fram 

till sin mamma Kristina. Han kysste henne och kramade sedan om sin pappa Kjell”. Vidare beskrivs 
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att Martin Schibbye log mot sina anhöriga och viskade att ”det blir fler ronder” till svenska journa-

lister. Längre fram i texten citeras Kristina Persson när hon säger att ”Det känns för jävligt... För 

mig kändes det som om de redan hade bestämt sig från början”. Schibbyes fru Linnea citeras också 

när hon säger ”Jag känner mig bara tom, väldigt tom”. Även Kjell Persson citeras men han uttrycker 

dock inget personligt utan pratar istället om vad som diplomatiskt kommer hända efter domen.  

 

7.2.4 Frigivningen 

7.2.4.1 Artikel 4A – Aftonbladet 

Rubriken ”De firade med en öl” fokuserar enbart på det personliga. I sammanhanget kan det verka 

självklart, men den skulle lika gärna kunna säga att Etiopien äntligen ger sin benådning eller lik-

nande. Samma sak gäller för nedryckaren: ”Johan och Martin äntligen fria – efter 14 månader”.  

Huvudartikeln fokuserar nästan uteslutande på det personliga. Ett citat av Schibbye finns med re-

dan i ingressen. Sedan nämns familjer som väntar på sina benådade släktingar utanför fängelsets 

portar. Efter det beskrivs de benådade fångarnas beteenden efter frigivningen. Texten fortsätter 

sedan i samma stil genom hela brödtexten. Reportern nämner exempelvis att Persson tog den första 

bilden av sig själv och Schibbye efter frigivningen. Schibbye citeras angående händelsen två gånger 

och likaså Jens Odlander, som bland annat nämner att ”De har en egen plan för hur det ska gå till”, 

angående vad de ska göra efter frigivningen. Även UD:s presschef citeras: ”De flyger till en desti-

nation där [sic!] får vara i fred lite”. 

Stilen i den andra brödtexten på sidan nio liknar väldigt mycket den på sidan åtta. Hela artikeln 

fokuserar på Schibbyes fru och mamma, Linnea respektive Karin. Väldigt få meningar berättar om 

något annat än kvinnornas tankar och känslor. Även Perssons pappa Kjell uttalar sig i texten.  

7.2.4.2 Artikel 4B – Dagens Nyheter 

Den första artikeln är till största del inte fokuserad på det personliga, men på några platser i texten 

kan man se spår av fokus på det personliga. I ingressen citeras Sveriges Etiopienambassadör Jens 

Odlander när han säger ”Vi firar med öl och Janssons frestelse”. Även Schibbye och Persson citeras 

när de säger att ”Nu är vi glada att det etiopiska folket och regeringen har godtagit vår ursäkt så vi 

kan komma hem till våra familjer i Sverige” och ”Det var mitt livs största misstag att ta mig in i 

landet utan riktiga dokument”. 
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Den andra artikeln är väldigt fokuserad på det personliga. Rubriken lyder ”Mamman: Det är fan-

tastiskt”. Ingressen inleds med ett citat från Schibbyes mamma Karin där hon säger att hon är 

överlycklig efter beskedet. Brödtexten fortsätter sedan med citat från Karin Schibbye, hon pratar 

bland annat om när hon såg att Etiopiens utrikesdepartement skrev om benådningen på sin hem-

sida ”… Då kändes det klart. Sen ringde Etiopiens generalkonsul till oss och då förstod jag att det 

verkligen var på riktigt”. I slutet av texten står det också att nu tycks de många resorna till Etiopien 

äntligen vara över. 

Den sista artikeln har inte fokus på det personliga. Även om högt uppsatta personer citeras, till 

exempel Vänsterpartiets förre partiledare Lars Ohly, Miljöpartiets språkrör Åsa Romson och 

Svenska journalistförbundets ordförande Jonas Nordling, så säger de inget personligt. Jonas Nord-

ling säger ”Jag är oerhört glad att Martin och Johan släpps fria efter 14 månader i etiopiskt fäng-

else”, detta är något som är standard i sådana situationer och kan därför inte räknas som personligt. 

 

7.3 Visuella uttryck 

7.3.1 Tillfångatagandet 

7.3.1.1 Artikel 1A – Aftonbladet 

Nyhetens huvudbild täcker närmare hälften av sidan. Den upptar cirka dubbelt så mycket utrymme 

som brödtexten. Bilden är dramatisk och visar journalisterna uppenbart skadade med mitellor och 

bandage runt överkroppen. De ser ut att vara i allmänt dåligt skick när bilden togs. Den grafiska 

kartan som ligger i brödtexten är simpel och framhäver endast var Ogadenregionen och Etiopiens 

huvudstad ligger.  

7.3.1.2 Artikel 1B – Dagens Nyheter 

Huvudbilden består av två bilder, den ena på Johan Persson och den andra på Martin Schibbye, 

och täcker cirka en tredjedel av sidan. Bilderna är odramatiska och är tagna på journalisterna innan 

de tillfångatogs. De är tagna i tidigare arbetsrelaterade sammanhang enligt bildtexten. Kartan som 

ligger i den första brödtexten är enkelt utformad och visar Etiopien. Det enda som är markerat är 

huvudstadens namn, samt Ogadenregionen. 
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7.3.2 Rättegången 

7.3.2.1 Artikel 2A – Aftonbladet 

Bilden upptar mer än en tredjedel av sidan. Den visar några av de närvarande under rättegången, 

bland annat Schibbyes fru och andra anhöriga. Människorna på bilden ser bekymrade ut. Schibbyes 

fru Linnea befinner sig i förgrunden och tittar bort från kameran. Eftersom bilden är så pass stor 

ges brödtexten mindre utrymme. 

7.3.2.2 Artikel 2B – Dagens Nyheter 

Sidan består av tre bilder som tar upp cirka hälften av sidan. Den största bilden är en detaljerad 

grafik med nio punkter som beskriver hela händelseförloppet. Grafiken består av en inzoomning 

av Afrikas horn där man ser hur svenskarnas resa såg ut, från Nairobi i Kenya till Galkaio i Somalia 

och vidare in i Ogaden där de greps. Den första av de två mindre bilderna föreställer domstolen i 

Addis Abeba och den andra föreställer Schibbye och Persson med mitella och bandage. Den andra 

bilden är tagen från tv-bilderna som etiopisk tv sände ut efter att de gripits. 

 

7.3.3 Domen 

7.3.3.1 Artikel 3A – Aftonbladet 

Huvudbilden på artikeln som ligger på sidan åtta upptar närmare halva sidan. Den är större än hela 

utrymmet för nedryckaren, ingressen och brödtexten. Återigen används bilden på journalisterna 

där de står i öknen med varsin mitella runt deras högerarmar samt bandage på överarmarna. Den 

är dramatisk på så sätt att de ser skadade, trötta och allmänt slitna ut. Den andra bilden på sidan 

åtta är mindre och ligger placerad i brödtexten. Den visar Perssons föräldrar till vänster, ambassa-

dören i mitten, samt Schibbyes mamma och fru till höger. De sitter runt ett bord och de ser alla 

bekymrade och nedstämda ut. 

Bilderna till brödtexten på sidan nio har ägnats ungefär lika mycket utrymme som brödtexten. Bil-

den till vänster är en närbild av Bildt där man med hjälp av grafik skapat en pratbubbla ovanför 

hans huvud. Samma sak gäller för bilden till höger som också visar Bildt, här från midjan och uppåt. 

Bilden ser ut att vara tagen medan han pratar. I faktarutan på sidan nio ligger fyra faksimiler. Det 

är tidigare publicerade artiklar i tidningen om händelsen. Den grafiska kartan som ligger i faktarutan 

är simpel och framhäver endast var Ogadenregionen och Etiopiens huvudstad ligger. I brödtexten 

på sidan nio ligger en mindre faktaruta som listar ”Sveriges vapen” för att fria svenskarna.  
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7.3.3.2 Artikel 3B – Dagens Nyheter 

Hela uppslaget består av en stor bild som ligger över båda sidorna och en mindre bild som ligger 

mitt i den första artikeln på sidan åtta. Tillsammans täcker bilderna lite mindre än hälften av utrym-

met på uppslaget. Den stora bilden visar Kristina Persson och Linnea Schibbye. Båda ser allvarliga 

och nedstämda ut. Den mindre bilden är en bild på Schibbye och Persson med mitella och bandage. 

 

7.3.4 Frigivningen 

7.3.4.1 Artikel 4A – Aftonbladet 

Huvudbilden täcker närmare hälften av hela uppslaget och visar Schibbye och Perssons huvuden. 

Bildtexten berättar inte var den har tagits men man ser att de är ute från fängelset. De tittar båda 

in i kameran med en neutral blick. I bildens högra hörn ligger en liten grafisk karta över Etiopien 

där endast huvudstaden är utmarkerad. Bilden till artikeln på sidan nio visar Schibbyes fru Linnea 

från bröstet och uppåt. Det är en neutral bild och finns gissningsvis med endast för att visa läsarna 

hur hon ser ut. Detsamma gäller för de små bilderna av Schibbyes mamma Karin och Perssons 

pappa Kjell.  

7.3.4.2 Artikel 4B – Dagens Nyheter 

Uppslaget består av fem bilder som tillsammans upptar mer än hälften av uppslagets utrymme. 

Huvudbilden föreställer Schibbye och Persson när de intervjuas av etiopisk tv efter att de blivit 

frisläppta. Under huvudbilden finns tre mindre bilder, den första föreställer Schibbyes fru Linnea 

och hans mamma Karin. De står bredvid varandra och pratar. I bakgrunden syns ett antal mansge-

stalter som står på ett tak. Den andra bilden föreställer Perssons föräldrar, Kristina och Kjell. De 

står också bredvid varandra och ser ut att bli intervjuade. Den tredje bilden föreställer Etiopiens 

justitieminister Berhanu Hailu när han sitter vid ett bord med mikrofoner framför sig. Bilden ser 

ut att vara tagen på en presskonferens. Den sista bilden ligger i brödtexten i artikel tre på sidan nio 

och den föreställer svenskarnas advokat Thomas Olsson. 

 

7.4 Analysslutsats 

Generellt sett har vi märkt att Dagens Nyheters (DN) texter är längre än Aftonbladets (AB). I ett 

flertal artiklar skrivna i de båda tidningarna om samma händelse ägnar Dagens Nyheter mer ut-

rymme åt texten medan Aftonbladet istället ägnar mer utrymme åt rubrik och bilder. I DN väljer 

man också fler gånger att dela upp rapporteringen om händelsen i två artiklar – den ena artikeln är 
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oftast mer övergripande medan den andra ger en bredare förståelse och är mer analytisk. DN har 

gjort det i tre av fyra rapporteringar medan Aftonbladet endast har gjort det en gång.  

Textmässigt är DN:s artiklar mer analytiska och fördjupande. De innehåller mindre slagkraftiga 

meningar jämfört med Aftonbladets texter, även om det förekommer på vissa ställen. Medan AB:s 

artiklar mer är skrivna som en berättelse är DN:s artiklar istället sakliga och inte lika beskrivande. 

Artiklarna i AB återger ofta hur de inblandade människorna i nyheten agerade, sade, och såg ut. 

Exempelvis beskrivs i artikel 2 att domaren under rättegången var ”en humorlös medelålders man 

med mustasch, fez”, som stundtals blev irriterad. Liknande beskrivningar finns med i alla artiklar 

vi analyserat i AB, förutom i den första. Liknande observationer återfinns också i DN på vissa 

ställen, men de förekommer inte lika frekvent. Både i DN:s och AB:s texter figurerar elitpersoner, 

såsom politiker och diplomater, som har fördjupad kunskap i de komplexa och problematiska frå-

gorna som rör händelsen. Uttalanden från elitpersoner förekommer dock mer frekvent i de artiklar 

vi analyserat i DN. Båda tidningarna väljer ändå vid ett flertal tillfällen att låta anhöriga till journa-

listerna komma till tals. I ett flertal artiklar i AB har man med uttalanden från Schibbyes fru och 

mamma, så väl som Perssons pappa. Uttalanden från dessa personer förekommer ungefär lika fre-

kvent i DN. Det är dock först i de artiklar som berör domen och frigivningen som de anhöriga 

uttalar sig personligt med sina egna tankar och känslor. I de första artiklarna pratade de mer om 

politik och diplomati. Exempelvis säger Schibbyes mamma Karin i den första artikeln i både AB 

och DN: ”Det betraktas som ett krigsbrott att fängsla journalister som utövar sitt yrke.” I den sista 

artikeln i DN säger mamman istället angående frigivningen: ”Det är helt fantastiskt, vi sitter här nu 

och tar emot gratulationer från människor.”  

Artiklarna i AB tenderar oftare att fokusera på det personliga i händelsen jämfört med artiklarna i 

DN, som lägger större vikt på att skriva om det ”tunga” i händelsen. I AB:s artiklar beskrivs ofta 

hur man tror att journalisterna mår, hur de agerat i olika situationer, samt hur andra personer i 

rättssalen har agerat. Som exempel beskriver man i den andra artikeln om händelsen i AB att: ”jour-

nalisterna hade magrat och blivit mer långhåriga sedan sist” – alltså en beskrivning av deras hälso-

tillstånd. Sådana observationer återfinns inte alls i DN:s artiklar. Rubriksättningen av artiklarna i 

AB fokuserar också mer på det personliga jämfört med hur det ser ut i DN. Som exempel kan 

nämnas att DN:s rubrik vid rapporteringen av rättegången var ”Vittnen ger stöd till försvaret” 

medan AB:s rubrik var ”Berömmer armén – av taktiska skäl”. Här fokuserar DN på något större 

än endast hur journalisterna agerade under rättegången. Rubriken i AB:s artikel syftar istället till 

något mer personligt och specifikt och fungerar inte som en inledning på en analytisk text om 

händelsen som DN:s rubrik gör. Det tydligaste exemplet på skillnaden mellan tidningarna på denna 
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punkt fann vi i rapporteringen av frigivningen. DN hade då rubriken ”De lämnade in ansökan om 

nåd i hemlighet”, medan AB:s rubrik löd ”De firade med en öl”.   

Bilderna i AB:s artiklar är i samtliga fall stora. De tar upp mellan en tredjedel till hälften av hela 

utrymmet för artikeln. Detta gör självklart att längden på texten blir lidande, och därmed textens 

möjlighet till analys och komplexitet. I den första artikeln i AB om tillfångatagandet tar bilden upp 

mer än dubbelt så mycket utrymme som brödtexten. I DN:s artikel ser det istället ut tvärtom, där 

tar brödtexten upp mer än hälften av sidan medan bilden tar upp cirka en fjärdedel. DN använder 

förvisso också stora bilder i artikel tre och fyra, men även i dessa fall har mer utrymme ägnats till 

texten jämfört med hur det ser ut i AB.  

Vad bilderna föreställer skiljer sig också åt tidningarna emellan. Vid rapporteringen av tillfångata-

gandet har AB valt en bild av journalisterna efter gripandet. Bilden är dramatisk och de båda jour-

nalisterna bär mitella och bandage. De ser trötta ut och verkar vara i allmänt dåligt skick. DN har 

istället valt bilder av journalisterna som är tagna innan de greps. Det är neutrala bilder som ser ut 

att vara tagna från tidigare journalistiska uppdrag. DN har senare också använt den bild som AB 

valde till sin första artikel, men då har de gjort den betydligt mindre och den har inte fungerat som 

huvudbild i någon av deras artiklar, vilket den har gjort i två av de fyra artiklar vi analyserat i AB. 

Vad vi däremot ser som likheter i användandet av bilder i de båda tidningarna är att de i samma 

utsträckning använder bilder av journalisternas anhöriga. Även mindre grafiska kartor av Etiopien 

används ungefär på samma sätt i både AB och DN. DN har dock i sin andra artikel valt att lägga 

en stor grafisk karta som huvudbild. På kartan ligger text som förklarar händelseförloppet. Detta 

hade kunnat ses som ett tecken på tabloidisering, dock ger den en detaljerad och analytisk bild av 

händelsen, varför vi inte anser den vara det. I den tredje artikeln i AB visas två bilder av Bildt med 

pratbubblor ovanför hans huvud på båda bilderna. Pratbubblorna består av tidigare uttalanden av 

ministern. Detta anser vi vara ett tydligt tecken på tabloidisering. Denna form av grafik figurerar 

inte i någon av DN:s artiklar. 

Sammanfattningsvis anser vi att Aftonbladets artiklar på det stora hela är tabloidiserade, även om 

det finns vissa inslag av analytisk och komplex rapportering av händelsen. I kontrast ser vi att 

Dagens Nyheters artiklar överlag inte är tabloidiserade, även om det finns tendenser till det på ett 

flertal ställen i artiklarna. Vi anser att Aftonbladets artiklar är tabloidserade främst för att de använ-

der stora, och ofta dramatiska, bilder i sina artiklar. Skrivsättet är sällan komplext eller analytiskt 

utan har istället en mer berättande karaktär. Slutligen fokuserar de på det personliga i berättelsen 

istället för de tunga ämnen, såsom politik och juridik, som händelsen består av.  
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Vi bedömer att Dagens Nyheters artiklar inte är vidare tabloidiserade eftersom de ofta ger en större 

fördjupning i händelsen. Texten är ofta komplex och analytisk istället för berättande. Även om de 

i flera fall använder stora bilder ägnas oftast texterna stort utrymme som ger möjlighet till bredare 

förståelse. De anspelar på det personliga i händelsen men fokuserar främst på det tunga – politiken 

och juridiken. 

8 Diskussion 

I diskussionen kommer vi att svara på våra frågeställningar genom att förklara vår analys med hjälp av de teorier 

vi valt att ha med i uppsatsen. Diskussionen börjar med en inledning för att sedan utgå från respektive frågeställning. 

Den avslutas med en sammanfattning. 

8.1 Resultatdiskussion 

Ända sedan tidningen först uppfanns har stilen och uttryckssättet ständigt förändrats. Skrivtekni-

ken och presentationen har sett olika ut genom årens gång och dispositionella och formmässiga 

uttryck har kommit och gått. De flesta av dagens sätt att presentera en nyhet på kan dock förklaras 

med tidningarnas medielogik och nyhetsvärdering.  

 

8.1.1 Frågeställning 1 
Hur presenterades nyheterna kring Johan Persson och Martin Schibbyes tillfångatagande, 

rättegång, dom och frig ivning i Dagens Nyheter respektive Aftonbladet, i de artikelsidor 

och uppslag vi valde ut? 

För att se hur nyheterna presenterades i de båda tidningarna gjorde vi först en beskrivande analys 

av varje sida eller uppslag. I dessa analyser beskrev vi hur nyheten presenterades genom att titta på 

varje del av nyheten och sedan beskriva vad som stod i dessa delar: ingressen, rubriken, brödtexten, 

etcetera. I denna del av diskussionen kommer vi förklara resultatet av den analysen med våra teo-

rier.  

 

 

8.1.1.1 Medielogiken 
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De texter som vi analyserat har i många fall varit ganska kortfattade och skrivna med ett enkelt 

språk, trots att ämnet som texten berör är komplext. Detta kan förklaras med medielogikens be-

rättartekniker: tillspetsning, förenkling, polarisering, intensifiering, konkretisering och personifie-

ring.  

Ett exempel på den förenkling vi nämner finner vi i både Aftonbladet och Dagens Nyheter i in-

gressen till artikeln om frigivningen att journalisterna firade med att äta Janssons frestelse och 

dricka öl. Detta är en tydlig förenkling av en rättsprocess som pågått i över ett år och tillslut gett 

utdelning till journalisternas fördel. Det skapar även en identifiering hos läsarna eftersom man 

nämner julmat då nyheten publicerades strax innan jul. Att texterna var kortfattade kan förklaras 

med att journalister ofta använder sig av tillspetsning på grund av det begränsade utrymme som de 

jobbar med. Förenklingen av språket anses nödvändig för att tilltalet i texten inte ska bli för svårt 

att ta till sig. 

I medielogiken beskrivs att polarisering och konflikter fångar också människors uppmärksamhet 

(Nord & Strömbäck, 2004). Det finns en polarisering i artiklarna från båda tidningarna, vilket är 

fullt förklarligt eftersom hela händelsen består av ett antal konflikter: journalisterna mot Etiopien, 

de anhöriga mot Etiopien och till viss del den svenska regeringen, Sverige mot Etiopien, etcetera. 

Fler personer och element var självklart inblandade i den konflikt som händelsen bestod av, men 

vi anser som sagt att tidningarna gärna endast ställer två parter emot varandra istället för flera. 

Intensiva uttryck har också förekommit i de artiklar vi analyserat – främst i AB. Exempelvis nämns 

i artikel 3A i AB att ”en polisman med pistol i bältet hotar med att gripa oss om vi inte stänger av 

våra mobiler.” I samma text skriver man också ”ambassadör Jens Odlander sjunker ner i stolen. 

Något är på väg att gå fel.” 

Detta är alltså både ett tecken på att reportrarna använt sig av medielogiken och ett tabloidiserat 

uttryck. Vi har även funnit konkretiseringar i artiklarna från båda tidningarna. Konkretisering är 

ännu en parameter i medielogiken som tidningar utnyttjar för att göra det som är abstrakt mer 

hanterbart. De konkretiseringar vi funnit har oftast använts för att göra händelsen mer greppbar, 

vilket är rimligt då händelsen var komplicerad och sträckte sig över en lång tidsperiod. Vi märkte 

av konkretiseringen i de båda tidningarna i återberättandet av händelsen i artiklarna. De var ofta 

skrivna som en berättelse istället för ge en komplex analys av vad som pågick. Aftonbladet gjorde 

detta genomgående i sina artiklar, medan vi fann att DN endast gjorde det i ett fåtal fall. 

Till sist beskrivs även begreppet personifiering i medielogiken som innebär att man lyfter fram 

enskilda personer för att möjliggöra identifikation. Detta är något som gjorts genomgående i alla 
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de artiklar som vi analyserat från båda tidningarna. Personifiering är dock ett begrepp som också 

används för att förklara tabloidisering. När vi genomförde vår fördjupande analys var begreppet 

med som en parameter för att mäta tabloidiseringen. Därför väljer vi här att bara nämna att perso-

nifiering är en del av medielogiken utan att ta upp exempel på det.  

Vid första anblick kan tidningarnas sätt att skriva på ofta lätt uppfattas som tabloidisering. Det kan 

därför ibland vara svårt att skilja på vad som är ett resultat av tabloidisering, och vad som är ett 

resultat av medielogiken, i tidningarnas texter. Men efter att man har ställt texterna mot medielogi-

ken finner man att mediernas sätt att försöka fånga läsarnas uppmärksamhet istället kan förklaras 

med de begrepp som ryms i teorin. Vi har funnit att de båda tidningarna har jobbat utefter medie-

logiken i alla de artiklar som vi analyserade. Detta resultat var inte förvånande eftersom medielogik 

i grund och botten handlar om sätt för tidningarna att fånga läsarnas uppmärksamhet på, vilket vi 

anser är fullt naturligt att de vill göra. 

Även om både Aftonbladet och Dagens Nyheter har använt sig av medielogiken såg vi att AB var 

mer benägna av de två att utnyttja teorin för att fånga läsaren. Det tror vi beror på att AB i större 

utsträckning är tabloidiserad jämfört med DN. Medielogiken ligger nära tabloidiseringen i den me-

ning att de båda berättarteknikerna fungerar som ett medel för att främst spetsa och intensifiera 

innehållet, och därmed göra det mer slagkraftigt.  

 

8.1.1.2 Nyhetsvärderingen 

Trots att händelsen inte ligger oss i Sverige nära i rum – eftersom den utspelades i Etiopien – kan 

man argumentera för att det blev en stor nyhet då den ligger nära i både tid och kanske främst 

kultur, då det var svenskar inblandade. Rapporteringen var snabb och täcktes utan större fördröj-

ningar. Detta kan förklaras med att både Aftonbladet och Dagens Nyheter hade reportrar på plats 

som följde händelseutvecklingen. Att journalisterna är svenskar gjorde att läsarna kunde identifiera 

sig med dem på ett tydligare sätt än om de exempelvis varit franska journalister. Detta anser vi är 

en av anledningarna till att nyheterna fick så pass stort utrymme i de båda tidningarna.  

Lippman (2011) nämner även att händelser som utspelar sig under en längre tid lätt tappar i ny-

hetsvärde. Trots detta var bevakningen av de fängslade svenskarna hård och rapporteringen fre-

kvent. Vi tror att mycket av det kan förklaras med flera betydande aspekter av hela händelsen. För 

det första tror vi att det faktum att Schibbye och Persson var journalister bidrog till att medarbe-

tarna på tidningarna kände en stark identifikation till dem – och därmed lade större vikt vid att 
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rapportera om fallet. Man kan tänka sig att de reportrar som var inblandade i rapporteringen kände 

att det lika väl kunde vara de som råkat ut för vad Schibbye och Persson råkade ut för. Med andra 

ord finner vi det troligt att nyheten väckte starka känslor i mediebranschen, vilket i sin tur gjorde 

att nyheten fick så pass stor uppmärksamhet. För det andra fanns det mer i händelsen än att två 

svenska journalister greps. De greps för att de tog sig in i Etiopien med hjälp av den terrorstämplade 

gerillan ONLF. Anledningen till att de tog sig in i landet var för att de ville undersöka hur det 

svenska företaget Lundin Petroleum arbetade i Ogadenregionen i Etiopien, och hur deras arbete 

påverkade lokalbefolkningen negativt. Utrikesminister Carl Bildt hade kopplingar till företaget ge-

nom att han tidigare suttit i styrelsen. Alla dessa faktorer tror vi spelade in i att rapporteringen var 

så pass tät och spann över en lång tidsperiod. Händelsen bestod inte endast av en ”story” utan 

flera: vad som skulle hända med de fängslade journalisterna, hur Bildts arbete påverkades med att 

försöka få journalisterna fria med tanke på hans tidigare uppdrag i det företag som journalisterna 

ville undersöka, var fängslandet av journalisterna ett sätt från den etiopiska regeringen att mörka 

vad företaget gjorde i Ogadenregionen, etcetera. 

 

8.1.2 Frågeställning 2 
Vad finns det för likheter och skillnader i de artikelsidor och uppslag vi valt ut från Dagens 

Nyheter respektive Aftonbladet gällande tabloidisering? 

I vår analys kom vi fram till att de artiklar vi analyserade i AB var mer tabloidiserade än artiklarna 

om händelsen i DN. Det fanns klara likheter av nyheternas presentation i båda tidningarna, dock 

var DN:s artiklar generellt sett mer analyserande och gav mer bakgrund och reflektion till händel-

sen. AB använde i större utsträckning mer dramatiska och stora bilder än DN, vilket är ett tecken 

på tabloidisering. AB:s texter var slutligen mer fokuserade på det personliga i händelsen jämfört 

med DN. Som exempel lät DN, precis som AB, anhöriga att komma till tals i artiklarna, dock rörde 

det sig oftast då om uttalande gällande konflikten i sig – och inte deras tankar och känslor – som 

kom fram i AB:s artiklar. Det fanns tendenser till tabloidisering i DN men vi anser inte att det var 

tillräckligt för att kunna säga att tidningen rapporterade om händelsen på ett tabloidiserat sätt – 

vilket istället gällde för AB.  

En anledning till de tendenser av tabloidisering vi funnit kan bero på tidningsmarknadens nedgång 

som finns beskriven i bakgrunden. 
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Att det finns tendenser till tabloidisering i DN tror vi kan förklaras med den negativa annonsut-

vecklingen som de haft sedan början på 1990-talet. I dag kommer en större andel av DN:s intäkter 

från prenumerationer och lösnummersförsäljning än tidigare. Detta betyder att antalet prenume-

rationer blivit viktigare än förut. Innehållet i tidningen spelar en större roll för tidningens ekono-

miska situation. Vi tror att detta kan vara en stor bidragande faktor till att DN är benägna att 

tabloidisera sitt innehåll för att locka fler läsare och därmed kunna bryta den negativa spiralen, och 

samtidigt göra tidningen mer attraktiv för annonsörer. Annonsberoende är störst hos morgontid-

ningarna eftersom de först och främst är prenumererade. Vi anser alltså att de utnyttjar medielogi-

ken – och i vissa fall även tabloidisering – för att kunna spetsa sitt innehåll och därmed bli mer 

intressant för fler läsare. 

Aftonbladet har länge varit en lösnummersbaserad kvällstidning och använt sig av tabloidiserad 

journalistik. På grund av den minskade upplagan – under 2000-talet har tidningen nära på halverat 

sin upplaga – kan man argumentera för att tabloidiseringen och tillspetsningen av innehållet blivit 

ännu viktigare för tidningens överlevnad än förut. De verkar även i dag på en mindre marknad med 

fler konkurrenter, främst i form av webbtidningar, än för 20 år sedan. Vi fann det därför inte för-

vånande att AB:s artiklar var tabloidiserade, samt att det på den punkten skiljde sig mycket från 

DN:s artiklar. 

8.1.3 Sammanfattning och möjliga konsekvenser av resultatet 
Slutligen ser vi att våra resultat på flera sätt går i linje med vad vi har sett i tidigare forskning. I ett 

flertal av de studier vi fördjupade oss i fann vi att den seriösa nyhetsjournalistiken och de seriösa 

morgontidningarna blivit mer och mer tabloidiserade, både vid rapportering om stora nyhetshän-

delser och rent generellt. Den tidigare forskningen kopplar samman tendenserna till den nedåtgå-

ende branschen i stort, och den ökande konkurrensen om läsare och annonsörer. 

Som vi nämner i vårt syfte existerar det en problematik i att seriösa morgontidningar – precis som 

kvällstidningar – tabloidiserar sitt innehåll. Morgontidningarna tappar då sitt syfte som de har i 

samhället, att kritiskt granska händelser och förmedla en nyanserad bild till läsarna. Konsekven-

serna av detta är att medborgarna i samhället går miste om relevant information som de förväntas 

få av morgontidningarna. De kan då inte delta i det offentliga samtalet på ett lika ingående och 

fördjupande sätt, vilket är viktigt för ett välfungerande demokratiskt samhälle. Dock har vi inte 

funnit att Dagens Nyheter är tabloidiserad. Vi har endast funnit tendenser till tabloidisering i de 

undersökta artiklarna. Skulle dock dessa tendenser öka och bli tydligare skulle ovan nämnda pro-

blematik uppstå. Även om tabloidisering generellt sett ses som ett negativt inslag i journalistiken 
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nämner Gripsrud (2002) att tabloidiseringen inte alltid behöver vara något dåligt, utan snarare ett 

måste för att kunna nå den breda massan. Journalisterna måste förenkla när de rapporterar om 

komplicerade ämnen för att en bred publik ska kunna ta del av dem. 

 

8.2 Förslag till vidare forskning 

Vi valde att totalt välja ut åtta artikelsidor eller uppslag att analysera, fyra från varje tidning. Vi 

använde oss av ett strategiskt urval där vi valde ut sidor dagen efter att en stor händelse i processen 

hade ägt rum. För att få ett ännu tydligare resultat hade vi kunnat välja ut fler artikelsidor eller 

uppslag att analysera. Som förslag till vidare forskning finns möjligheten att göra en liknande studie 

som denna fast under en längre tidsperiod och som innefattar fler artiklar. Detta för att få en större 

bredd och tydligare resultat.  

Studien skulle även kunnat genomföras på andra tidningar eller eventuellt på webben för att se om 

resultaten hade blivit de samma eller inte.  
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